
P R E D A J N Á                                                    5.9.2021 

Farské oznamy na 23. nedeľu cez rok 
 

LITURGICKÝ   KALENDÁR 
UTOROK   Spomienka  Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, 
kňazov a mučeníkov 
STREDA    Sviatok   Narodenie Panny Márie 
ŠTVRTOK   Spomienka  Sv. Petra Clavera, kňaza 

ÚMYSLY 
Nedeľa 5.9. 945 Za Ružencové bratstvo 
Streda 8.9. 1800 Za zdravie a pomoc Božiu pre manžela a mamu 
Piatok 10.9. 1800 Za † rodičov Hraškových a syna Vladimíra 
Sobota 11.9. 1800 Za pomoc Božiu a zdravie pre Annu, syna Ivana a dcéru Annu 
Nedeľa 12.9. 945 Za † Máriu Búdovú 

OZNAMY 
 Podľa COVID automatu od pondelka 6.9.2021 okres Brezno je v II. stupni (ostražitosť - 

oranžova farba): Na bohoslužbách: bez limitu osoby kompletne zaočkované; OTP - na sedenie v 
interiéri 25% kapacity. 

 V stredu sa pol hodiny pred sv. omšou modlime Sedembolestný ruženec, a v piatok po sv. omši 
bude poklona k Oltárnej sviatosti. 

 15.9. máme v našej farnosti na Kalvárii odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. 
Začneme o 9:45 hod. Krížovou cestou pod Kalváriou, následne hore bude Krížová cesta 
Sedembolestnej. O 11:00 hod. sa začne slávnostná sv. omša. Pre tých, čo nemôžu vyjsť hore na 
Kalváriu sv. omša v tento deň bude v Jasenskom kostole ráno o 7:30 hod. Prosíme aby tento rok 
farníci z Jasenia pripravili malé pohostenie a farníci z Predajnej sa postarajú o výzdobu kaplnky. 
Upratanie Kalvárie bude v sobotu 11.9. o 9:00 hod. Všetkých na našu slávnosť srdečne pozývame. 

 Dnes v Budapešti sa začína 52. medzinárodný eucharistický kongres, ktorý potrvá od 5. do 12. 
septembra a pri jeho záverečnej svätej omši bude predsedať Svätý Otec František.  

 Bratia a sestry, milá mládež. Vo farnosti začíname s ďalšou prípravou na prijatie sviatosti 
birmovania. Prihlásenie sa na birmovku musí vyplývať zo slobodného rozhodnutia každého, kto ju 
chce prijať. Je to totiž sviatosť kresťanskej dospelosti, preto k tejto sviatosti mali by pristúpiť 
ľudia, ktorí sú hlboko veriaci, ktorým netreba pripomínať o účasti na nedeľnej sv. omši. Na 
birmovku sa môže prihlásiť každý pokrstený veriaci, bývajúci na území našej farnosti, ktorý už bol 
na prvej spovedi a prvom prijímaní, a navštevuje hodiny náboženstva na škole. Návšteva hodín 
náboženstva v škole je súčasťou prípravy na birmovku. Veková hranica je: navštevovať 9. ročník 
Zš v šk. roku 2021/2022 a starší. Ozajstných záujemcov o túto sviatosť prosíme, aby sa prihlásili 
do konca septembra.  

 O upratovanie kostola sa postará 2. ruža p. Lányovej. Ďakujeme všetkým, ktorí včera upratali 
a vyzdobili kostol. 

Ohlášky 2 
Dňa 11.9.2021 chcú v Medzibrode uzatvoriť manželstvo Ľuboš Strmeň a Petra Stražovcová, bytom Predajná. 

Ohlášky 2 
Dňa 18.9.2021 chcú uzatvoriť manželstvo Andrej Šarník a Sandra Kvačkajová, bytom Jasenie. 
Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do 
vašich modlitieb.  
 

Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa.  



J A S E N I E                                                        5.9.2021 

Farské oznamy na 23. nedeľu cez rok 
LITURGICKÝ   KALENDÁR 

UTOROK   Spomienka  Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, 
kňazov a mučeníkov 
STREDA    Sviatok   Narodenie Panny Márie 
ŠTVRTOK   Spomienka  Sv. Petra Clavera, kňaza 

ÚMYSLY 
 

5.9. 
 

Nedeľa 8:30 Za Ružencové bratstvo 
11:00 Za  Mariana 

7.9. Utorok 17:00 Za  Annu Langovú, manžela a jej rodičov 
9.9. Štvrtok 17:00 Za  manžela Gregora Nútera a jeho rodičov 

 

12.9. 
 

Nedeľa   8:30 Za  Máriu Demeterovú nedož. 70. narodenín a rodičov Annu a Martina 
11:00 Za  rodičov Helenu a Ondreja, ich deti a zaťov 

OZNAMY 
 Podľa COVID automatu od pondelka 6.9.2021 okres Brezno je v II. stupni (ostražitosť - 

oranžova farba): Na bohoslužbách: bez limitu osoby kompletne zaočkované; OTP - na sedenie v 
interiéri 25% kapacity. 

 V utorok hodinu pred sv. omšou bude Večeradlo a vo štvrtok po sv. omši bude poklona 
k Oltárnej sviatosti. 

 15.9. máme v našej farnosti na Kalvárii odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. 
Začneme o 9:45 hod. Krížovou cestou pod Kalváriou, následne hore bude Krížová cesta 
Sedembolestnej. O 11:00 hod. sa začne slávnostná sv. omša. Pre tých, čo nemôžu vyjsť hore na 
Kalváriu sv. omša v tento deň bude v Jasenskom kostole ráno o 7:30 hod. Prosíme aby tento rok 
farníci z Jasenia pripravili malé pohostenie (koláče a pod. prosíme aby ste nosili v utorok 14.9. ku 
p. Elenke Kordíkovej), a farníci z Predajnej sa postarajú o výzdobu kaplnky. Upratanie Kalvárie 
bude v sobotu 11.9. o 9:00 hod. Všetkých na našu slávnosť srdečne pozývame. 

 Dnes v Budapešti sa začína 52. medzinárodný eucharistický kongres, ktorý potrvá od 5. do 12. 
septembra a pri jeho záverečnej svätej omši bude predsedať Svätý Otec František.  

 Bratia a sestry, milá mládež. Vo farnosti začíname s ďalšou prípravou na prijatie sviatosti 
birmovania. Prihlásenie sa na birmovku musí vyplývať zo slobodného rozhodnutia každého, kto 
ju chce prijať. Je to totiž sviatosť kresťanskej dospelosti, preto k tejto sviatosti mali by pristúpiť 
ľudia, ktorí sú hlboko veriaci, ktorým netreba pripomínať o účasti na nedeľnej sv. omši. 

Na birmovku sa môže prihlásiť každý pokrstený veriaci, bývajúci na území našej farnosti, ktorý už 
bol na prvej spovedi a prvom prijímaní, a navštevuje hodiny náboženstva na škole. Návšteva hodín 
náboženstva v škole je súčasťou prípravy na birmovku. Veková hranica je: navštevovať 9. ročník 
Zš v šk. roku 2021/2022 a starší. Ozajstných záujemcov o túto sviatosť prosíme, aby sa prihlásili 
do konca septembra. 

 O upratovanie a výzdobu kostola sa postará ruža číslo 2. pani Korbeľovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí upratali a vyzdobili kostol. 

Ohlášky 2 
Dňa 18.9.2021 chcú uzatvoriť manželstvo Andrej Šarník a Sandra Kvačkajová, bytom Jasenie. 
Ak by niekto vedel o nejakej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Zároveň odporúčame snúbencov do vašich 
modlitieb. 
 

Všetkým farníkom a hosťom prajem príjemnú nedeľu a Božie požehnanie počas celého týždňa. 


